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ESPOON PARTIOTUKI RY.
Puheenjohtaja Mika Ranta 040 701 3124
Järjestösihteeri Kati Palsanen
Projektisiihteeri Topi Laaksonen
Toimisto
Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki
puh. 6122 4035, fax. 6122 4033
s-posti: ept@papa.partio.fi
www.papa.partio.fi/ept/
Pankkitili
Merita Kaivopuisto 101630-76111
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SYYSKUU
2.
Sudari-purjehdus /Valborg-tmk/Valborg
5.
Valborgin iltaretki / Sisuteam / Valborg
9.
Vartiolais-purjehdus/Valborg-tmk/Valborg
15.-16. Espoon Punanen / EPT
16.
Vaeltaja-purjehdus/Valborg-tmk/Valborg
18.
Partiolaisten rauhanpäivä
22.-23. Sisutoimintakurssi / Sisuteam / Kuusitupa
24.
Suuntaa Saareen- tapahtuma / Kilpailutmk
28.9
Etolan ja Sandvikin rahastojen stipendihakemusten palautuspäivä
28.-30. Sampokurssi, II / Sampotmk./ Lärkans
Akelakurssi, II / Sudenpentutmk. / Lärkans
29.-30. erätaito jatkokurssi (erätaito II) / Erätaitotmk. / Kirkkonummi
LOKAKUU
3.
Laumanjohtajakurssi, I, kaupunki-ilta / Sudenpentutmk. / PAIKKA AUKI
5.-7.
Partiojohtajaperuskurssi IV, 1-osa / Sotkat / Kavalahti
Lippukunnanjohtamiskurssi, II / Aluetmk. / Kiljavan Alakämppä
7.
Espoon Pinkki / EPT
12.-14. Laumanjohtajakurssi, I / Sudenpentutmk. / Kassu
15
Piirin syyskokous
17.
Laumanjohtajakurssi, II, kaupunki-ilta / Sudenpentutmk. / PAIKKA AUKI
Syyskokous/EPT
19.-21. Partiojohtajaperuskurssi IV, 2-osa / Sotkat / Kiljavan Alakämppä
Toimintakokemuskurssi / Leikkikurssitmk. / Kiljavan Yläkämppä
Vartiojohtaja-jatkokurssi, II / VJKPR / Usmitupa
Karvalakkipurjehdus / Meripartiotmk. / Valborg
20.-21. EA 2 / Kannus
21.
VJN-messut / Sampotmk. ja VJKPR / seurakunnan tila
26.-28. Tapaus (Pj-päivät) / SOTKA ja KOTKA / Kassu
Laumanjohtajakurssi, II / Sudenpentutmk. / Kiljavan Alakämppä
MARRASKUU
9.-11. Partiojohtajaperuskurssi V, 1-osa / Sotkat / Kiljavan kassu
Ensiapukurssi I / Ensiapukoulutustmk. / Kuusitupa
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu -kurssi / Viestitmk. / Piilopirtti
Lippukunnanjohtamiskurssi, III / Aluetmk. / Lärkans
16.-18. Aarteenvartija / Leikkikurssitmk. / Kiljavan Alakämppä
17.-18. Trendi 2001/ Jungle Duck / Helsinki
21.
Sampo Salaseura, II / Sampotmk. / Helsinki
23.-25. Partiojohtajaperuskurssi V, 2-osa / Sotkat / Kiljavan Alakämppä
24.-25. EA I / Kannus
30.11.- 2.12.
Vartiojohtaja-vihjarit, II / VJKPR / Kavalahti
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Hallituksessa keskusteltua

Pääkirjoitus
ovat Vespan lippukunnat. 2002 Punkun
järjestelyvuoro on suur-Matinkylän lippukunnilla.

YLEISET
Topi lopettaa projektisihteerinä toimistolla
31.8. Uutta projektisihteeriä ei palkata,
vaan Kati jatkaa osa-aikaisena järjestösihteerinä ja uudeksi järjestösihteeriksi
on palkattu Aliisa Laajanen Olarinmäen
Samoojista. Aliisa toimi keväällä Katin
opiskeluvapaan sijaisena ja aloittaa nyt
täysipäiväisenä järjestösihteerinä 3.9.2001
alkaen.

Espoon Pinkki 2001 pidetään 7.10.2001.
Järjestelyvuorossa ovat Järeä-Granin lippukunnat sudenpenturyhmän opastuksella.
Seuraavan Pinkin järjestelyvuorossa ovat
ELLIn lippukunnat.
Vinkuli 2002 järjestetään perinteisesti
hiihtolomaviikolla helmikuussa. Leirinjohtajaksi valittiin Nana Urrila Kivenlahden
Piilevistä.

Mika lopettaa EPT:n puheenjohtajana
vuodenvaihteessa. Uusia puheenjohtajaehdokkaita etsitään aktiivisesti. Tehtävästä
kiinnostuneet voivat kysyä lisää Mikalta.

RYHMÄT

Hallitusseminaari
päätettiin
pitää
7.-9.9.2001 Emmin mökillä Urjalassa.

Kämppäryhmälle
etsitään
uutta
puheenjohtajaa. Mikko Karmakka on
luvannut perehdyttää seuraajansa tehtäviin. Mylliksen vuokrasopimus ja rakennuslupa päättyvät joulukuussa 2001.
Vuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusluvan haku on toimistolla työn alla.

EPT:n syyskokous päätettiin pitää piirin
toimistolla 17.10.2001 kello 19.00 alkaen.

TAPAHTUMAT

Risto on tiedotusryhmän ominaisuudessa
luonut kesällä EPT:lle uudet www-sivut.
Sivut otetaan juhlallisesti käyttöön Kone
Punkku viikonloppuna lauantaina 15.9.
keskiyöllä kello 24.00.

Väiskille osallistui ennätysmäärä leiriläisiä.
Osallistujamäärä nousi ensimmäistä kertaa
yli 1500:n. Yleisesti leiri sujui hyvin.
Suurimmilta
yllätyksiltä
vältyttiin.
Projektina Väiski päätetään vuoden
loppuun mennessä.

JAKSAMISESTA
Partiointi ei ole mitään kevyttä hommaa.
Se vie sivutoimiseltakin partiojohtajalta
tunnin poikineen ja viikonloput ja yöt
päälle. Lomiakaan ei juuri tunneta. Valon
vähentyessä, mutta työmäärän vaan lisääntyessä saattaakin syysmasennus hiipiä
kavalasti kimppuun. Moni tuntee alkavia
paniikin oireita määräpäivien vyöryessä
päälle ja märän makuupussin mädäntyessä
purkamattomaan rinkkaan. Uupumusta
(eli partioburnoutia) voi ehkäistä monin
varsin yksinkertaisin tavoin.

karvaisiin ihmisiin. Positiivinen asenne
helpottaa yhteistyötä ja tekee omastakin
olosta mukavamman. Toisista selän takana
kerrotut negatiiviset asiat leviävät lähes
yhtä tehokkaasti kuin megaluokan juorut
ja heikentävät ihmissuhteita ja siten yhteistyön miellyttävyyttä. Kokouksissa on
lokoisaa istua, kun pitää kaikkia ympärillä
häliseviä ihmisiä mukavina kavereina.
Ennakkoluulottomuus ja avoin olemus
piristävät kaikkien muidenkin päivää.
Miten itse edistät ennakkoluulottomuutta
lippukunnassasi? Oletko itse hyvä esimerkki, joka ei puhu selän takana pahaa ja
suhtautuu kaikkiin tasavertaisesti? Miten
huolehdit itsesi ja muiden jaksamisesta?
Liioista tehtävistä kieltäytymisen lisäksi
pitää muistaa myös vastuun kantaminen.
Toisten taakkaa voi keventää ottamalla
itselleen osan vastuusta.

Ensinnäkin on osattava sanoa Ei. Tätä
pientä sanaa harjoitellaan myös kursseilla,
jos tuntee tarvitsevansa tukea ja opastusta.
On mietittävä realistisesti omien voimien
riittävyys ja käytettävissä oleva aika.
(Vinkki: monet kokeneet ei-käyttäjät kuulemma varaavat jopa kahdeksan tuntia
vuorokaudesta vain omaan käyttöönsä!)
Lippukunnissa ja muissakin porukoissa on
tärkeää huolehtia kaikkien jaksamisesta.
Vaikka joku onkin aktiivinen ja ottaa
itselleen pelkäämättä aina uusia hommia,
pitää muiden varoa lastaamasta kaikkea
vastuuta tälle yli-ihmiselle. Lippukunnan
kannattaa todella pitää huolta johtajiensa
voimien säilymisestä, jotta heistä olisi iloa
ja hyötyäkin useiden vuosien ajan.

Itselläni on ainakin varaa lisätä suvaitsevaisuuttani ja ennakkoluulottomuuttani.
Kaikista ihmisistä en voi pitää, mutta kaikkien kanssa voin tulla toimeen ja kaikkien
kanssa voin tehdä yhteistyötä. Ennen
kaikkea: kaikille voin olla ystävällinen.
Olethan sinäkin?
Kaunista ja rauhallista syksyn alkua
kaikille!

Toiseksi ihmissuhteisiin kannattaa panostaa. Partiossa täytyy jatkuvasti luoda ja
pitää yllä valtava määrä suhteita kaiken-

Espoon Punanen 2001 eli “Kone Punkku”
kisataan 15.-16.9.2001. Järjestelyvuorossa
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Aino

3

Espoon Punanen

Sekalaisia ilmoituksia II

KONE-PUNKKU 15.-16.9.
Aikaisemmin julkaistuihin ilmoittautumisohjeisiin oli päässyt kirjoitusvirhepaholainen. Sarjamääritelmissä oli
keltaisen ja punaisen sarjan kohdalla virheellinen määritelmä. Tässä sääntöjen
mukainen sarjaluettelo ja jälki-ilmoittautumisohjeet.

henkisen, ajoittain kilpailuviettiä potevan
rentohenkisen vartion. Vartion jäsen voi
myös olla alle 25-vuotias, mikäli hänen
huoltajansa on mukana samassa vartiossa.
Kisamaksu: Kisamaksu on jälki-ilmoittautuneille 420 mk (150% normaali).
Kilpailumaksu maksetaan EPT:n tilille
137230 - 41493 7.9. mennessä. Maksulomakkeen viestikenttään tulee kirjoittaa
vartion nimi, lippukunta sekä sarja.

Jälki-ilmoittautuminen 28.8.-7.9.2001

SARJAT:
Valkoinen: Ensikertalaisille partiotytöille
ja -pojille. Vartioon kuuluu 4-6 saman
lippukunnan jäsentä, iältään 11-13 vuotta.
Kuitenkin yksi heistä saa olla yli
13-vuotias.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu 7.9. mennessä lähettämällä koneaiheisen postikortin osoitteeseen Lauri
Liuhto Tuikkukuja 3 02770 Espoo tai spostilla osoitteeseen lliuhto@cs.helsinki.fi.
Ilmoittautumiseen tulee merkitä vartion
nimi, lippukunta, sarja sekä vj:n nimi,
osoite ja puhelinnumero.

Keltainen: Partiotytöille. Vartioon kuuluu
4 saman lippukunnan jäsentä, iältään
13-17 vuotta. Vartion yhteenlaskettu ikä
saa olla enintään 64 vuotta.

MYLLIKSEN VAPAAT VUOROT
21.-23.9.
30.11.-2.12.
7.-9.12.
14.-16.12.
21.-23.12.

DÅVARIN VAPAAT VUOROT
14.-16.9.
21.-23.9.
5.-7.10.
12.-14.10.
19.-21.10.
26.-28.10.
2.-4.11.
16.-18.11.
23.-25.11.
30.11.-2.12.
7.-9.12.
14.-16.12.
21.-23.12.
Vähintään kaksi viikkoa etukäteen peruutetusta kämppävuorosta ei peritä maksua.

Lisätietoja: Jos on kysyttävää, älä epäröi
soittaa kilpailun johtajalle Nadja
“Gandalf ” Debenjak. puh. 547 95340

Punainen: Partiopojille. Vartioon kuuluu
4 saman lippukunnan jäsentä, iältään
13-17 vuotta. Vartion yhteenlaskettu ikä
saa olla enintään 64 vuotta.

TOIMITSIJAKSI PUNKKUUN?

Sininen: Naispuolisille vaeltajille ja johtajille. Vartiossa kolme jäsentä.

Espoon punaseen 15.-16 9. 01 tarvitaan
rastipäälliköitä ja rastimiehiä. Jos olet
kiinnostunut niin soita ja ilmoita itseäsi
kilpailun johtajalle.

Harmaa: Miespuolisille vaeltajille ja johtajille. Vartiossa kolme jäsentä.

Punkusta löydät tietoa myös EPT:n wwwsivuilta www.papa.partio.fi/ept tapahtumat
osiosta.

Kultainen: Kaikenlaisille yli 25-vuotiaille
partioveteraaneille, jotka muodostavat 1-4
4

SYYSKOKOUS
Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten toimistolla (Lönnrotinkatu 30 D, III krs.) 17.10.2001 klo 19.00.
Käsiteltäviä asioita:
* hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2002.
* hyväksytään talousarvio vuodelle 2002.
* valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2002.
* valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2002-2003.
* valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) yhteistä varamiestä tarkastamaan
yhdistyksen tilejä ja hallintoa.
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Syksy saapuu taas ja tölkkikampanjan viimeinen osa pyörähti käyntiin. Uuden partiovuoden alkaessa C-korttien
keräys on lähtenyt kiireellä käyntiin. Jokainen C-kortin
palauttanut kotitalous osallistuu maailmanympärysmatkan
arvontaan, joka suoritetaan viikolla 37. Mikään kampanjaan
osallistuneista kotitalouksista ei varmasti halua jäädä paitsi
tästä arvonnasta, joten töitä on tehtävä, että kaikki C-kortit
saadaan mukaan.

Leiri on onnellisesti ohi, mutta kokonaan
ei pidä vielä unohtaa leiriasioita.

LÖYTÖTAVARAT

Vaikka B-korttia ei olisi haettukaan, voi C-kortin silti hakea.
C-kortit palautetaan lippukunnan projektivastaavalle 14.9.
eli Espoon Punaseen mennessä.

Väiskille jääneitä ja kadonneita tavaroita
voi kysyä EPT:n toimistolta puh. 6122
4035. Löytötavaroita säilytetään 28.9.2001
saakka. Löytötavaroita kannattaa kysellä
myös omasta lippukunnasta!

Tölkkivastaava toimittaa perjantaihin 21.9 mennessä
lippukuntasi C-kortit piirin toimistolle.

LIPPUKUNTIEN KADONNUT
KALUSTO
Nyt olisi toivottavaa, että jokainen
lippukunta kävisi kalustonsa Väiskin
jälkeen läpi, jotta kadonneet tavarat
pääsisivät takaisin oikeille omistajille. Jos
lippukunnaltanne on kadonnut Väiskillä
tai kuljetuksissa kalustoa, siitä kannattaa
ilmoittaa hetimiten EPT:n toimistolle.
Seuraavassa EPT tiedotteessa julkaisemme
kadonneiden tavaroiden listan.
On myös toivottavaa, että partiolaisen
rehellisyys riittäisi ilmoittamaan mikäli
kolollenne on ilmestynyt Väiskin jälkeen
kalustoa, joka ei ole ole teidän.
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Tähän mennessä ilmoitettua:
Olarinmäen Samoojilta on kadonnut yksi
Haltin vaelluskupoliteltta, jota ei ole
nimikoitu. Samoin heiltä on kadonnut
yksi niger-teltta ja kaasupullo.

Lippukuntien välinen kisa ratkeaa kaikkien C-korttien palauduttua ja palkintojenjakotilaisuus pidetään 11.10 Vanhalla
Ylioppilastalolla järjestettävässä partiotapahtumassa. Kolme
eniten pisteitä kerännyttä lippukuntaa palkitaan teltoilla ja
kaikki aktiiviset lippukunnat palkitaan 1000 mk:n rahapalkinnolla.
Aikataulu syksyn toiminalle:
VKO 34-36 Aktiivista korttien hakuaikaa ja palautusta
kololle
VKO 37 Viimeiset kortit kololle
VKO 38 Ma 17.9. Tölkkivastaava kerää kortit talteen
Pe 21.9. Korttien viimeinen palautuspäivä toimistolle
VKO 39 27.9. Arvonta
VKO 41 11.10. Lippukuntien palkintojenjako
jatkuu seuraavalla sivulla...

5

Mitä jos käy niin, että

Sekalaisia ilmoituksia

...kotitalous on kadottanut C-kortin
Turvataksemme partiolaisten pistesaannin huolimattomista kotitalouksista, on lippukuntiin postitettu erillinen hukattujen C-korttien lista. Listan kuittauksella
partiolainen saa pisteet, mutta kotitalous ei osallistu
matka-arvontaan.

EA I

Lisätiedot: Sasi, p. 3854918

Ke 5.9. klo 18-21
To 6.9. klo 18-21
Ma 10.9. klo 18-21
Ti 18.9. klo 18-21

EA II

...vartion/lauman kokoonpano on muuttunut
Uuden toimintavuoden alkaessa on moni partiolainen
saattanut vaihtaa ryhmää. Niinpä on tärkeää, että jokainen
lauman-/vartionjohtaja selvittää, onko hänen ryhmässään
tölkkiprojektiin osallistuneita mukana ja muistuttelee
heitä projektin jatkumisesta. Koska nyt kilpaillaan
lippukuntien kesken, ei haittaa vaikka kokoonpanot
olisivat muuttuneet.

Hinta 160 markkaa, sisältää kirjan ja
todistuksen. Kurssipaikkana on piirin toimisto ja ikärajana 13-vuotta. Ilmoittautumiset toimistolle mahdollisimman pian.

... B-korttia ei haettu Pekkaloilta.
Vaikka kotitaloudesta ei jostain syystä olisi B-korttia
haettukaan voi C-kortin silti hakea. Näin lippukuntaa
saa mahdollisimman paljon pisteitä ja kisan voitto on
lähempänä.

Epäselvyyksien yllättäessä voit ottaa yhteyttä toimistolle,
autamme mielellämme.

Lisätiedot:
Kaisa
p.050-5938873

Venäläinen,

ma 29.10. klo 18-21
ke 7.11.klo 18-21
ma 12.11.klo 18-21
ke 14.11. klo 18-21
Hinta 120 markkaa, EA I oltava käytynä.
Kurssipaikkana on piirin toimisto. Ilmoittautumiset toimistolle 15.10. mennessä.
Lisätiedot: Kaisu Pusa, p. 040-7314184

EA I
Kuusituvalla 10.-11.11. Tarkoitettu ensisijaisesti 13-15 vuotiaille. Kurssin hinta
250 markkaa. Ilmoittautuminen piirin
toimistolle 26.10. mennessä.

Vinkkinä niille, joiden Ea I tai II-pätevyys
on katkolla. EPT järjestää keväällä yhden
illan mittaisen Ea-kertauskurssin!

EPT:N WWW-SIVUT UUDISTUU
Juhlallinen julkaisu 15.9. osoitteesssa http://www.papa.partio.fi/ept/

Reipasta loppurutistusta toivottaen
Aliisa ja Kati
612 24035
ept@papa.partio.fi

VINKULI 2002 TULEE ENSI
HIIHTOLOMALLA!
Jos tahdot olla mukana tekemässä talven
parhaan leirin, ota yhteyttä päävinkuun
Nana Urrilaan (puh. 040 5244153, sposti nana.urrila@helsinki.fi).

Leiritoimikunta
kaipaa
joukkoonsa
muutamaa pakkasta pelkäämätöntä villapaidanomistajaa ja paria pipopäistä pulkkailijaa.
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Espoon Pinkki 7.10.

Espoon Pinkki 7.10.

Vi bjuder in alla vargungar, wargar
och första års patrullscouter i Esbo
och Grankulla till den roliga tävlingen
Espoon Pinkki. Tävlingen går i den vackra
höstskogen med goda bussförbindelser.
Tävlingen är helt tvåspråkig (alltså på
finska och svenska)

* Flockens/patrullens namn, ungefärlig
storlek, kår och serie.
* Ledarens namn, telefonnummer, adress
och e-mail.
Frågor: Mera info skickas ut åt de
anmälda lagens ledare.
Arrangörerna svarar gärna på frågor, ring
till Pekka Koskinen (040 567 9592)

Serier: Vargungar+wargar: max. 10
vargungar + en ledare. (rekommendation,
då finns de tillräckligt att göra för varje
vu) Andra storlekars flockar är också
välkomna.

För att göra livet lättare för ledarna finns
på motstående sida en färdig modell
på infolapp. Den kan kan fyllas ut
så att den passar den egna flockens
behov, kopieras och skickas hem med
vargungarna genast på höstens första möte.
Anmälningslapparna är alltså för kåren,
skicka dem inte till oss.

Patrullscouter: ca 5-7 första års
patrullscouter + en ledare (eller EP). Andra
storlekars patruller är också välkomna,
men man måste vara första års patrullscout.
Patrullscouter går lite längre väg och har
någon extra uppgift.
Anmälan: Deltagaravgiften är 120 mk/lag.
Räkningen kommer med infobrevet som
skickas till ledaren.

Kutsumme kaikki espoo- ja kauniaislaiset
suomen- ja ruotsinkieliset laumat sekä
ensimmäisen vuoden vartiot leikkimieliseen kilpailuun. Kilpailu käydään kauniissa lokakuisessa metsässä julkisten
kulkuneuvojen tavoitettavissa.

* lauman/vartion nimi ja arvioitu koko,
lippukunta sekä sarja
* mukaan lähtevän johtajan yhteystiedot
(nimi, osoite, puhelinnumero ja mahd. spostiosoite)

Lisätietoja:
Sarjat: Sudarit: suosittelemme lauman * Ilmoittautuneille postitetaan kisakirje.
kooksi max. 10 sudaria + johtaja.
Myös viereiseltä sivulta löytyy kilpailuun
liittyvää tietoa.
Vartiolaiset: suosittelemme vartion kooksi * Pekka Koskinen puh. 040 567 9592
5 - 7 ensimmäisen vuoden vartiolaista * EPT:n toimisto puh. (09) 6122 4035
+ johtaja. Vartiolaisten sarjassa kävellään
hiukan pidempi reitti ja tehdään muutama Viereiselle sivulle on tehty teitä johtajia
tehtävä enemmän kuin sudarisarjassa. ajatellen valmis lappu kisasta, jonka voitte
Huom!!!! Vain ekan vuoden vartiolaisille. täydentää sopimaan vartionne/laumanne
tarpeisiin, monistaa ja lähettää lasten
Ilmoittautuminen:
mukana
kotiin
JO
SYKSYN
Kilpailumaksu on 120 mk / lauma tai ENSIMMÄISESSÄ KOKOUKSESSA.
vartio. Kisamaksusta lähetetään lasku Tämä lappu on siis vain teidän käyttöönne;
me emme niitä halua!
kisakirjeen mukana.
Lähettäkää ilmoittautuminen EPT:n
toimistolle postitse (Espoon Partiotuki
ry/ Pinkki, Lönnrotinkatu 30 D, 00180
Helsinki) tai sähköpostilla osoitteeseen
ept@papa.partio.fi tai faxilla (09) 6122
4033 siten, että se on perillä viimeistään
21.9. Ilmoittautumisen tulee sisältää
ainakin seuraavat tiedot:

Skicka ett brev till EPT:n kansli (Espoon
Partiotuki ry / Pinkki, Lönnrotsgatan
30 D, 00180 Helsingfors och
ept@papa.partio.fi och fax. 6122 4033),
så att det är framme senast
på 21.9. Brevet bör innehålla:
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Laumamme/vartiomme _______________________________________ lähtee
mukaan Espoon Partiotuen leikkimieliseen kilpailuun, joka käydään sunnuntaina
7.10.2001. Kilpailu alkaa aamupäivällä ja kotona ollaan taas ennen pimeäntuloa.

Vår flock/patrull ____________________________ kommer söndagen den 7.10.2001
att delta i den roliga tävlingen Espoon Pinkki. Arrangören är Espoon Partiotuki ry
(EPT). Tävligen börjar på förmiddagen och slutar innan det blir mörkt.

Kilpailussa lauma/vartio kulkee koko ajan yhdessä johtajan kanssa. Reitin pituus on
lapsille sopiva ja se kuljetaan kreppareita seuraten. Matkan varrella tehdään yhdessä
mukavia tehtäviä. Puolessa välissä kisaa kaikille tarjotaan lämmintä mehua ja maalissa
ruokaa.

Under tävlingen rör sig flocken/patrullen hela tiden tillsammans med sin ledare. Banan
är lämpligt lång och utmärkt med schnitzlar. Under vägen utför man tillsammans
skojiga uppgifter. På vägen serveras varm saft.
Att delta i tävlingen kostar _____ mk/man.

Kilpailuun osallistuminen maksaa ______mk/lapsi.
Mukaan tarvitaan:
- lämpöiset ulkoiluvaatteet
- tukevat kengät
- sadevarusteet
- retkieväät päiväksi
- täysi juomapullo
- oma muki, syvä lautanen ja lusikka
- pakkaa tavarat esim. koulureppuun, jota on helppo kantaa mukana

Med behövs:
- Varma utekläder
- Stadiga skor eller stövlar
- Regnkläder
- Smörgåsar eller annan färdkost.
- Saftflaska med innehåll
- Egen mugg, tallrik och sked
Packa sakerna i en ryggsäck (t.ex. skolväskan) så att de är lätta att bära med under
dagen.

Tarkempaa informaatiota kilpailusta antaa lauman- / vartionjohtaja ennen kilpailua.
Mera info om t.ex. samlingstid och -plats delas ut i god tid före tävlingen.
Palauta alla oleva lappu johtajallesi viimeistään __________.
-----8<---------------8<---------------8<---------------8<---------------8<---------------8<----

Fyll i anmälningslappen och hämta den till mötet senast_______.
-----8<---------------8<---------------8<---------------8<---------------8<---------------8<----

Lapsemme________________________________________________________

Vargungens / wargens / scoutens namn __________________________________

saa luvan osalistua Espoon Pinkki -kilpailuun 7.10.2000.

får delta i tävlingen Espoon Pinkki 7.10.2001.

Terveydentilassa huomioitavia seikkoja: _________________________________

Saker som ledarna borde veta: _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus:______________________________________________

Målsmans underskrift ______________________________________________
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